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Bruksanvisning

Navdynamo
Bruksanvisningar på andra språk finns på :
http://si.shimano.com

Vanliga inspektioner före cykling
Kontrollera följande detaljer innan du börjar cykla. Om du upptäcker
problem med följande detaljer, skall du kontakta affären för inköpet
eller en cykelhandlare.
• Är hjulen fastsatta?
• Är lampan tänd?
• Låter navdynamon onormalt?

VIKTIGT MEDDELANDE

Delarnas namn

• Kontakta affären för inköpet eller en cykelhandlare i närheten för
ytterligare upplysningar om montering och justering. Det finns
också en bruksanvisning för försäljare på vår webbsajt (http://si.
shimano.com).
• Ta inte isär eller ändra något på denna produkt.

För säkerhets skull skall du vara noga med att läsa
hela denna bruksanvisning före användning och
följa anvisningarna för korrekt användning.

Allmän säkerhetsinformation

Anslutningshölje

Anslut

Kabel

Avlägsna

Framgaffel

Uttagen

Kontakta inköpsstället för råd om återanskaffande.

VARNING
• Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt innan du börjar cykla.
Om hjulen sitter lösa på något sätt, kan de ramla bort från cykeln
och detta kan leda till allvarliga skador.
• Kraftmodulatorn som kontrollerar en alltför stark bromseffekt är
inbyggd om den sammanlagda vikten av cykeln (cykel + cyklist +
bagage) anges på navkroppen. Observera den totala vikten av
cykeln som anges på navkroppen.
Om den totala vikten på cykeln är tyngre än det rekommenderade
omfånget, kan bromsningen vara otillräcklig; om lättare, kan
bromsningen bli alltför effektiv och hjulet kan låsas, vilket kan leda
till att du faller av cykeln. Bekanta dig med kraftmodulatorns
funktionella egenskaper innan du använder den. Kraftmodulatorn
är inte en antilåsningsmekanism för hjulet.

Navkropp

• Kontrollera att cykelns belysning fungerar normalt vid cykling i
mörker.
• När du har läst igenom bruksanvisningen noggrant, skall du förvara
den på lämplig plats för framtida användning.

OBSERVERA
• Navdynamon genererar ett extremt högt volttal. Rör aldrig vid
uttaget på navdynamon direkt medan du cyklar eller medan hjulet
snurrar. Om du rör vid navdynamouttaget så kan det förorsaka
elstöt.

Observera
• Var noga med att installera navdynamon på framgaffeln så att sidan
med uttag sitter till höger när du är vänd mot cykelns främre del.
Om sidan med uttagen finns på vänster sida kanske navdynamon
inte kan snurra som den ska under cykling.
• Kontrollera att navdynamons uttag är ordentligt anslutet innan du
börjar använda navdynamon.
• Se till att läsa denna bruksanvisning tillsammans med
bruksanvisningen för bromsarna.
• Produkter innefattar inte garanti mot naturligt slitage och
försämring som har med ålder och normalt användande att göra.

Observera att tekniska data i förbättringssyfte kan ändras utan föregående meddelande. (Swedish)

